• -•mammm

GAUGUIN : D'oú venons-nous ? Que sommes-nous ? Oü allons-nous ?
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A sztráda és az ösvény
HOZZÁSZÓLÁS A KÖRKÉRDÉSHEZ
A körkérdésben megfogalmazott problématömegből kettőt próbálok kiemelni és
vázlatosan körüljárni. Az egyik a globalizáció kihívása a nemzet szempontjából,
a másik a nemzeti, helyi, kulturális, nyelvi stb. szolidaritás helyzetei és lehetőségei ma és
a jövőben. A globalizáció és a kisebb politikai, kulturális, személyközi egységek relatív
önállósága oppozíciót alkot, sőt többnyire egyenesen konfliktusban van egymással,
mégis úgy gondolom, ennek az ellentétnek korrelátummá átalakítása lehetne - mindenekelőtt az elgondolás szintjén - valamiféle elviselhető jövőkép feltétele.
Magyarországon a globalizáció és a nemzeti identitás vitája azért erősödött fel
(s hogy élesen artikulálódik, az önmagában véve persze örvendetes), mert a mi magyar
20. századunk talán úgy is leírható lenne, mint a félbemaradt vagy elakadt, az utóbbi
évtizedben azonban, legalábbis makrogazdasági értelemben „sikerre ítélt" modernizációs szakaszok története, ami feltételezi az antimodern, premodern stb. szakaszok
történetét is. Ráadásul közhely, hogy a modernizáció és a vele való szembenállás tekintetében nálunk más a helyzet, a nívó és a problémák szerkezete, mint m o n d j u n k tőlünk keletebbre, és persze szerencsésebb, közel-nyugati példák is említhetők, mint
Itália, Ausztria stb.
A h h o z , hogy a globalizációról egyáltalán beszélhessünk, előbb, szükségképpen
közhelyszerűen (külön kisesszét érdemelne, hogy miért is elkerülhetetlen ilyen témák
esetében a történeti leckefelmondás) az időben korábbi, de strukturálisan, mentálisan
meghatározó modernizáció magyarországi sorsára kell visszautalni. A modernizációhoz való viszony felemássaga, de nem kizárólagosan ellenséges volta egyaránt azzal
függhet össze, hogy nem tisztázódott: miért is kell nekünk egyáltalán modernizációs
program, illetve, külső, „idegen" kényszerről vagy belső lehetőségről van-e szó? Mellékesen megjegyezve, mintha erre a kérdésre jobb válaszokat tudtak volna a 19. századi,
reformkori, 48-as, illetve 67-es idők nemzeti liberálisai, mint a 20. századiak, leszámítva az elszigeteltnek t ű n ő nagy példákat, mindenekelőtt Jásziét, Adyét, Bibóét,
s még néhány kisebb hatáskörű, fontos szerzőét. Természetesen nekem sincs definitív,
revelatívnak tekinthető válaszom, csupán a felelet-esélyeket latolgathatom. Először:
azért maradt máig nyitva modernizáció és tradicionalizmus dilemmája, hogy tehát
a modernizáció volna a külső kényszer, a nemzeti tradíció veszélyeztetettsége az igazi,
belső sors, illetve azért maradt egyáltalán dilemma, mert valamilyen alapvető igazságot
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kétségkívül hordoz a normális tradíció-védelem, nevezetesen azt, hogy a modernizáció
(bármit értsünk rajta egyelőre) a hagyományos közösségi struktúrák meggyengítésével
vagy eltüntetésével a szerves-belső értékeket - önmagát - veszi el a nemzettől. N e m is
annyira identitását (ami különben is igen vitatható, elasztikus, lejáratott fogalom),
hanem individualitását. A 18-19. században felemelkedő, modern nemzeti tudat kibontakozása ugyanis párhuzamos folyamat az egyes, hasonlíthatatlan individualitás felértékelődésével. E kettő egymásra kopírozása (csúsztatása) különösen a közép-európai
és még keletebbre fekvő nemzetek gondolkodásában komoly, „antropológiai", kollektív-pszichés és szellemi-morális zavarokat idézett elő. Mivel erősek maradtak a tradicionális közösségek vagy legalábbis árnyékuk, ezért az egyes ember mint önrendelkező, szabad lény magára eszmélése és a nemzeti önrendelkezés, függetlenség, szabadság kívánalma összecsúszott, egybezuhant, ami fokozódóan és egészségtelenül
tragizáló, egyben gyámoltalan, nagyon is nem-autonóm pszichére valló önképünkhöz
vezetett (szemben legbátrabb nagyjaink figyelmeztetően „mindenen túli" humorával,
nemzeti öniróniájával, lásd például A nagyidai cigányokat és fogadtatását egykor).
A „törzsi" szabadság nemzeti szabadsággá való átépülése, illetve a modern individualitás
emancipatórikus folyamata nálunk összecsúszott, meg-megújuló, mentalitásbeli-szellemi-szerkezeti zavarokat okozva. A kétféle szabadság külön nem választása, a privát
és a nyilvános szféra, a szerves-premodern és a mesterséges-modern megkülönböztetése
a nemzeti fejlődésen belül éppen azért nem következhetett be, mert a tradicionális
régiség restauratív tudata, illetve emlékezete (de már nem az effektív valóságossága)
még eléggé erős volt ahhoz (a nemesi nemzet, a rosszul modernizált magyar középosztályiság előképének formájában), hogy az innovációt az ősi, hatalmi szabadságok
kissé átalakított visszatéréseként képzelje el, mint „modern" nemzeti identitást. Ez akkor is igaz, ha jól tudjuk, hogy a reformkori, nemesi, plebejus és honorácior értelmiségen belül komoly törésvonalat jelentett a demokratikus-liberális szárny színre lépése,
mely az egyenlő jogok, a közös teherviselés és a jobbágyfelszabadítás, tehát a „törzsi"
privilégiumokról való lemondás eszméjét képviselte, demokráciát a nemzet fennmaradása érdekében. N e m konzervatívok és demokraták vitája volt ez, hanem a modernitás
restauratív módon való elképzelése (máig vannak ilyen programok világszerte) és a nemrestauratív elgondolás közötti harc. Mindkettőjük közös alapja azonban az a - mára
tragikomikusán elhomályosult - konszenzus volt, hogy minden fél feltételezte a másikról: mélységesen nemzeti elkötelezettségű. Kossuth írhatta, mondhatta, hogy Széchenyi Metternichhel „paktál", a gróf pedig, hogy Kossuth végromlásba taszítja az országot, ám azt egyikük sem gondolta vagy írta, hogy élesen különböző politikai gyakorlatukat nemmagyar érdekek motiválják... Mindenesetre: a modern individualitás
megszületését - nem mindig ésszerűen - kompenzálta a nemzeti függetlenség gondolatába torzán beépülő tradicionalitás, megőrzés stb. eszméje. N e feledjük, hogy a talán
legnemesebb nemzeti modernizációs program, a reformkori, e szavakkal kezdődik:
„Régi dicsőségünk, hol késel..." stb. Ezt a logikai bukfencet, ami persze elkerülhetetlenül alakult így, s nem feltétlenül a résztvevők ilyen-olyan akaratán, szándékán, indulatain múlott (hiszen a nagy reformnemzedékek legjobbjai személyesen tőről metszett,
olykor szélsőséges, modern individualisták, szkeptikusok és deviánsok egyszerre, Széchenyi gróftól Adyig és tovább, a rendíthetetlenül nemzeti-nyugatos Babitsig, sőt Illyésig, Németh Lászlóig), nos, ezt a bukfencet felülmúlni, „transzcendálni" mintegy a magunk erejéből nem tudtuk, ám saját belső értetlenségünkben, ellenállásunkban és belegabalyodásainkban, szellemi-érzelmi válságainkban éppen hogy a megoldás szükséges-

ségének, kényszerítő erejének paradox sürgetése fejeződik ki (így is leírható11*volna
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a magyar 20. század...). Ismétlem, egyelőre még nem annak a „megoldásáról" van szó,
hogy kell-e s ha igen, miért is a modernizáció a nemzetnek, hanem annak meggondolásáról, hogy éppen az eddigi, rossz vagy felemás válaszok lehetnének nemzeti önismeretünk viszonylagos rendbehozatalának előzetes tanulságai. Zsákutcákból esélyeket kovácsolni valamilyen közös racionalitás jegyében, ez önmagában a szellemi transzformáció művelete volna, ami egyúttal a modernizáció mint nemzeti érdek belátásának első
lépésével azonos, csak hát ezt az „elsőt" már túl sokszor léptük meg, most azonban
nemhogy el kellene jutnunk végre a „másodikig", de csaknem féltucatot is tanácsos
volna egyszerre meglépni, mégpedig nemzeti önérdekből. A modernizáció persze nem
lehet bűvszó sem, amelynek jelentéstartományára nem kérdezünk rá. A modernitás
egyik strukturális paradoxona, hogy benne semmi sem lehet kritikátlanul elfogadott
evidencia, még önmaga sem. A modernitásnak általában egyik küzdelmes jellegzetessége, hogy soha, sehol nem jelent magától értetődőséget, hiszen a szervesség, az organikus természetesség és magától értetődőség radikális kritikája volt születésének
„helye", motorja, s ez ő rá is érvényes. Hogy tehát kritikai elemzés és vizsgálódás nélkül semmi sem tarthat igényt érvényességre, ami a modernitás nevezetet szándékozik
viselni. Esetünkben ez azt jelenti, hogy előbb élesen és világosan, kritikai elemzés útján
el kellene választani egymástól az egyes emberi autonómia és a nemzeti önállóság valójában csak pszichésen, érzületileg hasonlatos szerkezetét, miközben individualitás és
tradicionális, természetes közösség vagy hely, természetes és józan ész szerint belátható,
kívánatos kapcsolatát, korrelatív, mozgó együttesét radikálisan tagadni nyilvánvaló
vakság (gyakran a mai, posztmodern neoliberalizmus vaksága ez). Csakhogy ehhez
szükség van annak belátására is, hogy a nemzet mint egy, osztatlan közösség tételezése
régóta tarthatatlan, veszélyes maradvány, e gondolat sürgős feladásával már most elkéstünk - önmagunkhoz képest. Ez a monolitikus zárkózottság- és beszorítottságtudat ugyanis kezdettől magában hordozta az „egyedül vagyok" szükségképpen idegengyűlöletet szülő, frusztráltan fölényeskedő és ön- és közveszélyes agresszivitását. Míg a
19. századi nemzeti liberalizmus korában még eléggé jól állt az idegenek befogadásának
és a mai szóval multikulturalitásnak nevezett, természetes, kommunikatív heterogenitásnak az ügye, akár civiltársadalmi, akár politikai-törvénykezési szinten, addig a 20.
században, éppen Adyék korában mint drámai mezsgyén, ez az elfogadóbb, sokszínűbb nemzetfelfogás, mely „modernül" számolt politikai nemzet és kultúrnemzet
különbségével, végzetes léket kapott. Az 1918-19 utáni évtizedek máig visszalépésnek
tekinthetők ebből a szempontból. A kérdés ma is az, hogy mennyire különböztetjük
meg az egyes emberi önrendelkezést a nemzetitől, illetve, hogy a nemzetet mennyire
tekintjük „csupán" politikai egységnek, amelyben a tradicionalitás értékei már nem
kötődnek effektív közösségekhez. Szinte ironikus összefüggés, hogy valamiképpen jólrosszul, szörnyen és félig sikeresen mégiscsak lezajlott a komoly mértékű, habár se
büszkeséget nem generáló, se nem stabil, felemás modernizáció, ami ugyanakkor
eléggé túlfutott a nagyon is ellenálló és sok mindenről tudomást venni nem kívánó,
„régi" nemzeti gondolkodáson, annak kommunikációképtelenségét és agresszivitását
növelve. A modernizáció felemásságán tehát elsősorban az emberi lényről való gondolkodás tisztázatlanságát, jellegzetesen helyi zavarait értem, nem pedig a tradicionális
értékek fontosságának tagadását. Olyan szellemi gubancot, amelynek azonban olykor
súlyos, materiális-politikai következményei voltak és vannak. A valahogyan mégis
újrainduló modernizáció iróniája éppen az, hogy szinte soha nem volt olyan mérvadó
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és szociológiailag erős bázissal rendelkező értelmiség, amely kitartóan és hosszú ideig
őszintén identikus maradt volna vele, hacsak nem felületes, hangoskodó retorikus
módon vagy zavarbaejtő cinizmussal, ami egy másféle, „modernkedő" frusztráció tünete. Egyébként modernizáció és rossz lelkiismeret, szinte mindig, mindenütt együtt
járt, amióta ez a paradigma létezik, és leállíthatatlanul, befejezhetetlenül folyamatban
van. A premodern, archaikus-organikus közösségek önreflexiójával, szövegemlékeivel,
szerzőivel ellentétben, a modernitás vezető normáival: az ésszerűséggel és a kritikai
elemzés követelményével az ugyanebben a modernitásban kibontakozó individualitás,
mint e világkorszak eleven, tapasztaló-gondolkodó eleme, tehát az autonóm emberi
lény, nem volt képes maradéktalanul azonosulni. A modernitás sajátos sorsa éppen az,
hogy senkinek sem áll hatalmában ez a maradéktalan azonosulás, mert éppen a hasadt,
ambivalens és polivalens diszpozíció a feltétele a befejezetlenségének és megújíthatóságának. A szabad individuumot a modernhez, amelynek a „modern ember" mintegy
a létét köszönheti, kezdettől máig ambivalens viszony fűzi, mert felismerte benne - új
formák között és tapasztalatok, mindenekelőtt saját szabadsága fényében - önnön régi,
félelmetes, idegen ellenfelét, a sorsot; ezúttal a reduktivitásra korlátozott racionalitás,
illetve a technológiai kultúra és az értéksemleges piaci-monetáris gőzhenger feltartóztathatatlan és személytelen formájában rémlik fel a szabadság tragédiája. A szigorú
tradicionalizmus hibája tehát nem az, hogy értékőrző és valamennyire emlékezet-centrikus (minden működő kultúra szükségképpen az, hiszen létezéséhez hozzátartozik
a stabilizáló felhalmozás és ennek állandó újra-rostálása), hanem az, hogy a hangoztatott
értékeknek olyan reális társadalmi, szociológiai hátteret és valóságot tulajdonít, ami
már régen nem létezik. A romantizált, regresszív historizálás minden közép-kelet-európai tradicionalizmus fatális és vakfoltszerűen működő, tudatosodni-feltárulni nem
képes tévedése. Csak egyetlen, önismeretünkbe soha igazán be nem fogadott példát
említve: elég volna mondjuk Bartók Béla századeleji beszámolóit futólag újraolvasni,
amelyek nagyon is tradicionalista-romantikus modorban mondják ki, hogy az az elzárt
archaikus népdal-kincs, amellyel ő és társai Erdélyben találkoztak, társadalmi-kulturális értelemben már akkor zárványoknak voltak tekinthetők. Bartók épp úgy tudta,
hogy egy pusztuló vagy már el is pusztult, csodás világ hangjával találkozik, mint Ady,
akinek tragikus, drámai, helyenként apokaliptikus költészete, forrását tekintve lényegében ugyanaz, mint a Vörösmarty-féle „régi dicsőségünkbe" vetett innovativitás-illúzió, azzai a különbséggel, hogy Ady kétségbeesett drámaiságát éppen hogy nagyon is
józan, illúziótlan felismerései táplálják (sejtésem szerint különben Vörösmarty és egész
nemzedéke is csaknem így gondolták a mélyben, a félelmek, éjszakák, álmok dimenziójában - erről szintén vannak ugyanezektől a szerzőktől szövegemlékeink).
Másodszor: újra ismételve a kérdést, hogy kell-e, s ha igen, miért a modernizáció,
talán az lehet a válasz-kísérlet, amely a vagy-vagy szerkezetet is részben feloldhatja,
hogy túl a nem alaptalan, hanem kőkemény tapasztalati, marxizáló válaszon, miszerint
a technológiai-tudományos forradalmak és a velük szorosan összefüggő, gazdaságifejlesztési hullámok leállíthatatlan sorsunkká, tehát a résztvevők és a megteremtők
által kezdettől nem egészen befolyásolható projektté vált, ami, szociokulturális és pszichológiai, freudizáló-lacanizáló válaszra térve át: az emberi természet szabadság- és
vágyprogramjában (kielégíthetetlen megismerés és megélés, minden lehetségessé válónak kipróbálása eleve s megválaszolhatatlanul belekódolt. Gondoljuk meg, a „modern"
szó a középkor virágkorának elején, éppen az első ezredforduló tájékán tűnik fel
a különböző európai nyelvekben, népeknél. Etimológiailag nemcsak az „új"-jal, hanem

a „má"-val (hodie) áll összefüggésben. A modernitás „démoniája" talán nem is más,
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gyon leegyszerűsítve, mint a MA, a jelen tragikomikus, de Íeállíthatatlan szabadságharca a múlt mint autoritás ellen, a legújabb modernitásban pedig már a jövőre irányultság, a minél több emléknyom itt-hagyása révén bebiztosítani vélt halhatatlanság
démoni igézete is. Miközben a modernitásnak akár a belső kritikusai, akár az anti- és
premodernek e ma már szinte kezdet nélkülinek tűnő világkorszak mesterségességét,
szó szerint vett természetellenességét (pl. a talán legfontosabb modernségkritikát gyakorló ökológia részéről) emelik ki, addig lehetséges, elnagyoltan szólva, Kant nyomán
egészen Habermasig és tovább, éppen azt mondani a „történtek és történők" láttán,
hogy a külső természet mint idegen hatalom ellen egy „másik", azaz az emberi belső
természet és értelem folytat szabad és kétes hadjáratot. A mi belső kettősségünk: természetünk (ami értelmünket is mint „természetet" tartalmazza) halhatatlanság- és
befejezhetetlenség-vágya, valamint józan haláltudata, belátása a végességről vitázik itt.
Ami egyúttal idő és szabadság vitája.
Következésképpen a magyar, közép-kelet-európai, „megkésett" dilemma modernitás-ügyben azért oldható fel, sőt lényegében feledhető, mert a kell/nem kell/miért kell
dilemmája megválaszolhatatlanul értelmetlen. Ez a projekt ugyanis nem akár csak
nemzeti szintű közösségek és főleg nem közösségi, tekintélyi „vezetők" döntésein
múlik, továbbá nem intellektuális-értelmi műveletek útján így vagy úgy megválaszolható kérdés. Nem kérdés. Kérdés annyi marad „csupán", hogy tehát emberi természetünk, a belső természet, mint ab ovo modernizációs program, amelynek „miért i l y e n jére nem lehet rákérdezni, sem tisztán evilágias, sem hívő szemlélet felől (sem a darwini evolúció, sem a Teremtő nem felelősségre vonható) a kérdés tehát annyi, hogy
ezen belül, vagyis önmagunkon belül és önmagunk-egymás között mit lehet tenni,
például azért, hogy a sorsszerű alapprogram halhatatlanság- és végtelenítés-mániája
közben ne pusztítsa el létezésünk „külső" természeti feltételeit, hogy a „mai", az „új"
ne a halál kezdőszavává változzék (ami felé elég nagy léptekkel haladunk). Ez pedig
nem lehet kizárólagosan nemzeti, a nemzet megmaradásának és öndefiníciójának kérdése, mert ebben az esetben a nemzet lemondana az emberi nem egyetemességéről, ami
nemzeti szempontból is önvesztő lépés volna és maradna. Ellenkezőleg: a regionális
ökológiánál nemzetibb kérdést például nem ismerek az itt élők számára, legyenek azok
természetesen magyarok (mi, én) vagy mások. Azért mondom ezt, mert maga a nemzeti önrendelkezés és önállítás sem egyéb, mint a halál ellen hadat viselő modernitás
egyik, noha régebbi, igen sokszínű, változatos történeteket produkáló programja.
Tehát haladók és maradók vitáját, mely a nemzethez való viszony ellentétességén alapulna, rögvest fel kellene adni, mert értelmetlen: ismertünk/ismerünk hazafias nemzetvesztőket a szélsőjobb es szélsőbal hagyományunkból, mindegyikük a „népre" hivatkozott. O k is a felibe-harmadába el- és nem-elfogadott magyar modernizáció részesei voltak és mai utódaik is azok, tetszik, nem tetszik (például az a volt író, aki ma egy
szélsőséges párt elnöke, ízig-vérig modern jelenség, akkor is, ha historikus jelmezekben
lép föl. E tekintetben nem áll hatalmában definiálni, mi is ő).
Harmadszor: a szerkesztőség szorosabban vett kérdésére tehát csak most térhetek
rá, hogy kissé közhelydúsan, mégis, vélekedésem szerint alig elkerülhetőn, a magyar
modernizáció rossz kérdésfeltevéseit megpróbáltam felidézni. Az igazi, használható
kérdés ugyanis tényleg az, hogy a globalizáció körülményei között mit jelent a magyar
nemzethez tartozni, mivel ez egyúttal minden nemzet saját kérdése is, amelyik kikerülhetetlenül belekapcsolódott, vagy éppen erőszakkal bekapcsolták a globalizációs

2000. j a n u á r
sztráda forgalmába. Lásd: ökológiai helyzet, mely messze túlmutat önmagán. Újra kell
keresni-kialakítani az ösvényeinket, amelyek nem feltétlenül elkerülőutak, hanem a természetünkbe szintén belekódolt helykeresés, ragaszkodás, összefoglalóan: a szolidaritás kanyargói, a sztráda „önkritikái", amelyekről lemondani szintén végzetes következményekkel járhat. De nem sztráda és ösvény dichotómiájáról, oppozíciójáról van
szó (hiú, fölösleges ábránd lenne), hanem a komplementaritásról.
Ugyanis a Hely,
a szolidaritás helye, személyközisége épp úgy egyetemes, mint az emberi jogok, az erkölcsi alapelvek (maradjunk az egyszerűség kedvéért a Tízparancsolatnál, amit kiegészít, újraír, de nem felülír a Hegyi beszéd...) - és a globalizációs eszme. Ezeket a különféle, de rangban és érvényességben egyenrangú egyetemességeket kellene „integrálni".
Különben újra (hányadszor?) a közelébe kerülünk annak az eltitkolt-elfojtott szakadéknak, amelynek mélyén nem ismerjük el többé azt, hogy az emberi genus egyetlen
egész. Habár nem oszthatatlan, hanem ezerféleképpen hozza létre az egészet, ami persze közvetlenül nem érzékelhető, nem az Egy, nem az egység, nem valamilyen hierarchia vagy architektúra csúcspontja, nem a rossz emlékű, hegeli totalitás, hanem
a végtelen sokaság összeadással nem kifejezhető totusa. Totus és Glóbus szótárilag közel van egymáshoz, ha nem is szinonimák....
A hosszú bevezető tehát azt szándékolta, hogy kimutassam: a mostani kérdéskör,
ami a globalizációval kapcsolatos, nem az eddig rekapitulált modern/antimodern dilemma transzformációja, vagyis nem lehet ugyanúgy reagálni rá, illetve önrontó módon hozzátenni a magunkét a mai fejleményekhez, mint ahogyan a modernizáció
korábbi szakaszaiban tették. Hiszen a globalizáció a modernitáson belül új hipersors, ha
lehet így mondani, amely megnövelte a téteket. N e m pusztán hagyományos kérdések
transzformálását, hanem új válasz-alakzatokat követel (ismétlem: saját érdekünkben).
Hipotézisem: a globalizáció csak akkor válhat saját lehetőséggé és meg-megújuló, kritikai
kérdezéssé, ha felismerjük, hogy a globalizáció összes, vészterhes aggályos, kritizálható vonása, következménye együtt gondolandó meg a mindezt kiegyensúlyozni igyekvő multikulturalitással és multietnicitással, a kommunikatív szolidaritás világával. Ha tehát együtt
gondoljuk-építjük-revideáljuk és főként egyeztetjük, komplementarizáljuk a sztrádát és az
ösvényt. Ez ismét csak nemintellektuális művelet elsősorban és nem elhatározás, illetve
jószándék dolga. Már most léteznek olyan programok és gyakorlati stratégiák, Amerikától Magyarországig, amelyek arra épülnek, hogy a feltartóztathatatlan, szélsőségesen
önérdekű, antiökológikus piaci szemléletet és versenyszférát érdekeltté kell és lehet
tenni olyan, nem rövidtávon nyereséges területeken, mint amilyen az ökológia és
a szociokulturális, etnikai stb. sokszínűség. Tehát éppen azokat az életmentő szférákat
kell és lehetséges piaci-gazdasági értelemben érdekszférává alakítani, amelyek - úgymond - ráfizetésesek a hagyományos, szabadversenyes, rövidtávú, nagy profittal számoló szemlélet szerint. N e m utópikus állítás, hogy ezen a téren szemléletváltozás
esélye adódhat napjainkban. Ily módon nem kétséges, hogy a globalizáció mint modernizációs hipersors, amellyel szemben szorongással és kétkedéssel is viseltetünk
a multikulturális ösvények, a helyi, civilszabadságok felől közelítve, kritizálva és rigorózusan nyereség- és fejlesztésközpontú doktrinát felfeszítve, kitágítva, ez a globalizáció
belső, nemzeti lehetőséggé, sőt érdekké válhat. Ehhez természetesen a kultúrnemzetfelfogás erőltetésének feladására és depolitizálására van szükség. Feladása nem „kapituláció az idegen hatásokkal szemben", hanem valódi megerősítése egy olyan hagyomány-tudatnak, amely nem restauratívan felidéző, hanem megújító erővel gazdagítja és
átírja folyamatosan a jelen horizontját. Az élő hagyomány nem statikus, nem nosztal-

gikus és nem sérelmi, hanem valóban életet adó. Méghozzá nem pusztán a politikai
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nemzeten belül, h a n e m az annak határain kívül élő magyarságnak, h a n e m szomszédainak, együttélő társainak, sőt mindazoknak, akikkel a globális sztrádán (tehát például
távoli n é p e k , k u l t ú r á k , vallások, t u d o m á n y - és művészetfelfogások híveivel), akár
szükségből, akár alkalmilag, akár kedvünkre találkozunk. A globalizáció összes életbe
lépett és lehetséges, jövőbeli veszélyével, kihívásával szemben, de magát a globalizációt
ezek alapján mégsem végletesen-végzetesen leminősítve, éppen annak k ö z p o n t i „idegrendszerét", h a j t ó m o t o r j á t , a monetáris, értéksemleges, egyre üresebben reduktív racionalitását kell és lehetséges ökologizálni és multikulturalizálni. Alighanem másképpen nem megy; ennek mai, habár igen lassú felismerése tompítja az ajánlat és lehetőség
u t ó p i k u s életét. A k ü l ö n b ö z ő nemzeti, regionális, helyi stb. kultúrák, etnikai és más
közösségek, illetve szubkultúrák belső szolidaritását, egyúttal feltétel nélkül k o m m u n i kativitását kell és lehetséges globális érdekké tenni, érdekként k o m m u n i k á l n i , amenynyiben a globalizáció mindenkori hordozói, vagyis a rejtélyesített „multik", amelyek
nem mások, mint a m o d e r n emberi ego féktelen kivetítései és profi, tárgyiasított megnagyobbodásai, csakis erre a globális érdek-egora képesek hallgatni és mozdulni. M á r
régen nem volna szabad, hogy mindez sirámok és kultúrkritikai kirohanások témája
maradjon, hanem józan és ötletes belátássá kellene változnia. A kicsik (pl. a magyar
nemzet is ilyen) tehetséges ösvénykeresésének projektumaiban lehetne gondolkodni
a sztráda elviselhetőségéről, azaz a vakbuzgó ö k o n ó m i a plurális és „ökumenikus" ökologizálásáról. E n n e k az elképzelésnek, ami - ismétlem - nem légből kapott, nem egészen u t ó p i k u s és főleg nem az „enyém", akkor lehet némi s persze egyelőre semmivel
sem garantáló esélye, ha a „sztrádát" nem csípőből és antiglobalista m ó d o n tagadjuk,
ha komplementárisán gondolkodunk. Továbbá, ha a magunk háza tájára nézve belátjuk: a legmélyebben nemzeti érdek, „belügy", hogy a globalitás-eszme mélyén rejlő
nem pusztán gazdasági, nem kizárólag monetáris mag, tehát a k o m m u n i k a t í v világtársadalom létrehozása az emberi nem és a globuson tenyésző-teremtődő természet egyetemessége: a jogok, az erkölcsi ki- és felhívások univerzalitása - az élet materiális megőrzésének mai veszélyeztetettsége miatt is - abszolút prioritást élvez minden mással
szemben. N e m c s a k a multik ökonómiai gátlástalanságával, hanem a n e m k o m m u n i katív befelé fordulás, így a régi, a n t i m o d e r n n e m z e t f e l f o g á s o k k a l s z e m b e n is. H a
a sztráda és az ösvény nem képes szót érteni, akkor az emberi nem, egyúttal az éltető
ökoszféra egyetemes holocaustja fenyegethet, a génmanipulációkból - rossz esetben „logikusan" következő új rasszizmusok formáitól kezdve a globális felmelegedés stb.
következményéig. Talán nem kell mondani, hogy ezek a baljós lehetőségek n e m
távoliak és elkerülésüket épp úgy legmélyebb nemzeti érdekeinknek kellene éreznünk,
m i n t azt, h o g y i d e n t i t á s u n k b a n m e g m a r a d j u n k és é p ü l j ü n k a m a g u n k és m á s o k
örömére, sőt mások érdekében is. Hiszen a globalizációs kihívás sem más, mint a megmaradás megnövelt tétje. E n n e k szerves részeként gondolandó el a magyarság, a nem7.eX-kommunikatív önazonossága, bizakodóbb, nyitottabb önképe, amely lassan megtanul nem félni a m i n d e n k o r i Másiktól. Eredetileg nem szerettem volna ezen a retorikai magasponton befejezni - félbeszakítani - fejtegetésemet: tudom, tudjuk, hogy mindez
nehezebb. Nehéz, nagyon nehéz.

